
A szamitogep programozasanak.
hasznalatanak oktatasa
immaron teljes jogu resze

a magyar oktatasnak, sot

a magyar konyvkiadasnak,
tomegkommunikacionak.
A kdzepiskolak utan most mar
az altalanos iskolak

szamitogeppel valo folszerelese

a tema, ugy az oktatasiigy
iranyitasaban. mint magukban
az iskolakban. A felsofoku
intezmenyekben folyik tovabb
a program, amelynek celja.

hogy minel tobb diplomashoz
j^tassa el az alapismereteket.

LEHETETUN
TUEM

W« f ~»
mar a kozepiskolai oktatasra,

a diakok altal a gimnaziumokban.
szakkozepiskolakban szerzett

ismeretekre epft. Azutan itt

van a tevebasic. amelynek ^
sok gyerekbetegsege volt ugyan, ~>3fc_
de elvitathatatlan. hogy J* m̂&~*-
tomegekhez szolt, s tomegekhez -

juttatta el a programozas .

alapismereteit. Itt van a nyar,

most taborokben folyik majd
tovabb az ismeretek terjesztese, a programozas alapjainak

elsajatittatasa. A szerkesztonek megis hianyerzete van. Hiany-

erzete van. mert ugy erzi es latja a mindennapi eletben, hogy
az emberek nagyobbik hanyadatol meg ma is teljesen idegen

dolog a szamitogep. nem tudjak, hogy mire j6, s hogy mennyire
egyszerO megtanulni a kapcsolatteremtest a gep es ember
kozott. Az egesz oktatasi ismeretterjesztesi hullamnak van

ugyanis egy alapveto feher foltja. Senki sem torodik azokkal.

akik nem akarnak maguknak szamitogepet venni. nem akar-

nak programokat irni, nines sem idejiik, sem kedvuk ehhez.

matematikai antitalentumnak erzik magukat, s azt gondolvan.

hogy a szamitogep valamifele matematikai tudast kovetel

hasznalojatol. messze elkeriilnek minden olyan lehetoseget.

ahol ennek ellenkezojerol gyozhetnek meg oket.

Gtfftoljuk vegig, vajon kinal-e oktatasiigyunk. tomegkom-
*5&*3cionk barmifele lehetoseget azok szamara. akik megis

tufteszik magukat ezeken a felelmeken es eloiteleteken, s

elhatarozzak, hogy hajland6k nehany 6rat raszanni arra az

ismerkedesre. amely a szamitogep folhasznal6 szamara sziik-

seges. Nos, szamitastechnikaval foglalkozo intezmenyek ille-
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tekesei fblszisszenhetnek,
mondvan. igenis rendszeres

tajekoztatokat. tanfolyamokat
tartanak olyan gazdasagi me-

nedzserek szamara. kikben
potelncialis vevot latnak. Igaz.

ezek az osszejovetelek celjukban

tavol allnak az altalam hianyolt

lehetosegektol. Ezeknek a tan-

folyamoknak. tajekoztatoknak
; is a szemleletformalas a celja.

Am ezekrol a lehetosegekrol
vajmi kevesen ertesiilnek, s

raadasul 6rtheto uzleti szempont
vezeti a meghirdetoket, amikor
elsosorban olyan celkozonsSget

keresnek resztvevokent. akik

kesobb vevoi lehetnek a rendezd
ceg gepeinek. szoftverjeinek.

\
Egy sz6. mint szaz a szerkeszto

« ugy erzi, valami meg hianyzik

I
a palettarol. Sem konyv. sem

T/^^tfc. ^
j

ujsag, sem film nem szol azok

^^y^^^-
v

i
hoz - nem beszelve a gep

: szemelyes megismeresenek
v t lehetosegerol -. akik nemi

altalanos muveltseg. vagy
atlagon feluli human jellegu

szakmuveltseg birtokaban annyit szeretnenek tudni a sza-

mitogeprol, amennyire nekik szuksegiik lehet. Emlekszem,

nehany honappal ezelott a Magyar Televizioban mintegy

a tevebasic alapozasakent hirdettek azt az angol tevetol va-

sarolt sorozatot. amely allitolag ezt lett volna hivatott

teljesiteni. Am a vetites soran kiderult, hogy az elso resz elso

husz percenek alapozasa utan. sokkal komolyabb kozgazdasagi

es mOszaki felkesziiltseget kovetelo beszelgeteseket, tezi-

seket sorakoztatott fol a film.

Lehetseges, hogy lehetetlent kivan a szerkesztd. amikor

olyan konyvet. olyan tevemusort reklamal, amely barki

ertelmes emberhez szol. amely barki erdeklodesere szamot

tarthat. s barki szamara erthetoen elmagyarazza a legszuk-

segesebbet a szamitogepekrol ?

Lehetetlen ? De gondolta volna-e valaki szeles e hazaban, hogy

a genetika tudomanyanak legizgalmasabb kerdeseit milliok

hallgatjak-nezik majd esti fomusoridoben? Val6szinuleg

koznevetseg targyava valt volna. aki ilyet josol Czeizel Endre

sorozata elott. Azutan megis megtortent. Lehet ezek szerint,

hogy a lehetetlen megsem lehetetlen? Angyalosi Laszlo

© Hiroldal amelybfil megtudhatjak. hogy hogyan lehet IBM-et csmalni egy Apple-b6l.

© Grafika a ZX81-en - megpedig nagyfelbontasu grafika - mindez egy nagyszeruen programoz6 kbzepiskolas elovezeteseben.

O Totodore 64 - e kisse csinalt cimu frasunkban bemutatjuk a szami'tbgepes tot6kulcsok keszft<5jet. s kozoljuk egy tippeld programjat.

© LIFT - regi fgeretunkhoz hfven visszaterunk a HT gepnyer6 palyazat liftes feladatahoz, s bemutatjuk a legjobb megoldast is.

© Sorvezeto - Spectrumosok elolvashatjak Halasz Peter ujabb frasat a lebeg(5pontos aritmetikar6l.

© VC 20 prolong&tva - beismerjuk tevedesunket, s engedve az olvasbk nyomasanak tovabb foglalkozunk a sokak szerint.

divatjamult VC 20-szal.

©O Posta - amelyben ket olvas6 is reagal epromeget^s ugyben a Bakos Sandor olvas6nk altal kozoltekre.

(J) Zs&kbamacska nyerff - haromh6napos uj palyazatunk dfja valamilyen szam(t6g6p lesz. de a targyal^s nehany vilagceg

reklamf(5nokevel lapzartakor m6g tart!
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Amerikai szak6rt(5k szam(tog6ppel szimulaltak

egy esetleges atomhaboru kovetkezm6nyeit.
A g6pbe taplalt adatok abb6l indultak ki, hogy
az atomrobbanasok egymilliard tonna port
juttatnak a I6gk6rbe. A g6p kalkul6ci6ja sze-
rint a nukle6ris robban6fejek egyotode eltalal-

na a katonai 6s ipari c6lpontokat. Korulbelul

ttz napon at hatalmas tuzek 6gn6nek. A fust

6s por kovetkezt6ben a Fold felszln6re a nap-
sugarz^snak csupSn egy szazaleka jutna el.

A Iehul6s neMny nap alatt tobb mint 20 fpk
lenne.

Hosszu vita. huz6dozas utan megtort a jeg az

NDK iskola- 6s oktatasugyeben. A kovetkez<5

tan6vt<5l kezd<5d<5en a hetedikes diakok sza-
mara nemcsak Iehets6ges. de kotelezo" is lesz

a zsebszcimol6g6p hasznalata. A dontest
sz6les koru kfs6rletek el6ztek meg, melynek
soran dontottek ugy, hogy hat iskolai 6v utan.

sz^molni mar biztosan tudo gyerekeknek ad-
jak k6zbe a szamol6g6pet.

A Hewlett-Packard lezernyomtat6ja nyerte el

az elmult ev v6gi 6sszegz6seken az 1984
legjobb term6ke cfmet. A LaserJet
k6pessegei roviden: 300 pontot rak le egy
inchnyi hosszon, ezaltal olyan 6les kor-

vonalu betuket tud produkalni. akar egy j6

min<3s6gu i'r6gep. Percenkdnt 8 oldalt nyom-
tat. ez valamivel tobb. mint 500 sor 6s mind-
ehhez teljes uzemben 55 dB zaj jarul.

A keszuldkhez tetszoleges - nem csak szab-
vanyos. perforalt papfron hasznaJhat6, s<5t

akar bont6k is cfmezhet6 vele. Egyebk6nt
a HP LaserJet val6szfnuleg kijeloli a fej-

Ieszt6s va>hat6 ir6nyvonalat 1985-ben a ha-

son!6 profilu vallalatok szamara.

Szamft6g6pes termel6siranyitast vezettek be
a Bajai Mez<3gazdasagi Kombinat sert6stele-

p6n. 46 szempont szerint szamit6g6ppel vizs-

galj6k a teny6szallatok genetikai tulajdonsa-
gait. Szamftog6ppel 6llftjak ossze az 6llatok

takarmanySt 6s naprakdsz informaci6t alh'ta-

nak ossze az allatok kondfci6jar6l 6s a suly-

gyarapod^sroJ. £vente mintegy 70 ezer hi'zott

sert6st bocsatottak ki. A szamit6g6p alkalma-
z3sat6l a bajaiak 3-4 sz£zal6kos hushozam-
novekedest varnak.

Nyolcvan budapesti aut6buszon mikroszami-
tog6pes utasszamlalb 6s forgalmi adatgyujto"

berendez6ssel v6geznek fontos felm6r6st.

Merik a jarmuvek sebesseg6t. utazasi idejet.

a varakozasi id(5ket. szamoljak az utasokat.
Rogzftik a piros jelz6sek elfltt eltoltott id6t.

a forgalmi dug6k okozta kies6seket stb. fgy
megaJlapithat6 a szukseges jaratsunt6sek

m6rt6ke. ideje. K6s<5bb bevezethet6 lesz a ki-

fuggeszjett menetrendszeru jaratuzemeltetes.

A japan Shiseido c6g figyelmet kelt<3 szol-

galtatast vezetett be egy New York-i aruhaz
kozmetikai oszt^lyan: vallalja a vasarl6k

b<5r6nek elemzeset. azaz egy szamit6gep
specialis berendez6s segi'tsegevel megvizs-
galja a b<5r lipid- 6s viztartalmat. a b6r szl-

n6t 6s ennek megfelel6 kozmetikai tanaccsal
szolgal. Mukodtetnek egy szamft6g6pes
make-up szimul6tort is. ami elflrejelzi a

kulonbozfi kozmetikai szerek adott b6rre

vonatkozo varhatb hatasat.

A Dayna Communications nevu ceg bejelentette uj term6ket

MacCharhe-t, amely egy olyan hnrdver-szoftver k6szlet. amely

lehetov6 teszi a Macintosh IBM PC-k6nt val6 hasznalatat.

A term6k a kovetkez6kb6l all: egy bitlentyuzetkieg6szit<5. k6t

5.25 inch-es floppy meghajt6 egys6g. mem6ria. egy IBM kom-
patibilis ROM chip, egy 8088-as processzor. Ezekhez a hard-

ver elemekhez tartozik az a szoftver. amely Iehet<5v6 teszi azt.

hogy az IBM PC alkalmazasok mukodjenek a Macintosh-on.

bele6rtve az IBM monochrome grafikus Iehet6s6geket, de a

f6nyceruza alkalmaz^sanak Iehet6s6g6t kizarva. Egy floppy

megnajtoval 6s 2564<byte mem6riaval a term6k ara 1 1 95 dollar.

k6t megha]t6val 6s 640 kbyte m6retu mem6riaval 1895 dollar.
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Szinvonalas tancversenyt rendeztek a kozel-

multban Szegeden. Az orszag kulonboz6

r6szeib6l 6rkezett tancosok az angol kermg6-

t6l a rumb6ig osszesen tizf6le tancban m6rt6k

ossze tudasukat. A rendezv6ny 6s a verseny

6rdekess6ge volt, hogy az ot pontoz6bfr6

6rt6kel6s6t 6sszegz<5 szamlal6bizottsag mun-

kajat - Magyarorszagon el<5szor - szamit6g6p

segitette.

AF1XXA SZTAKI, az Elektromodul 6s a

Sarisapi Mgtsz altal alapitott Microkey Kft.

szaz darab Primo mikrog6pet adott kolcson

f6l 6vre a KISZ Kozponti Bizottsaganak.

A g6pek olyan KISZ-szervezetekhez kerulnek.

amelyek vallaljak. hogy tanfolyamot szervez-

nek. klubot alapftanak. A f6l 6v lejartaval a

KISZ-szervezetek. ha megtetszett nekik a

dolog, husz sz£zal6kkal olcs6bban meg is

v6s6rolhatj6k a Prim6t.

A^TtRM a novekvo" konkurrenciaharcban

val6szmuleg sietni fog uj modelljenek. a

PC ll-nek bejelentesevel. Varhat6. hogy az

uj tlpus nem lesz nagyobb teljesitm6nyu.

mint az IBM PC AT, de az arak 6s szolgalta-

t^sok cs6bft6bbak lesznek. A kozponti

egys6g vagy Intel 80186-es, vagy Intel

801 88- as processzor lesz.

A PC junior gyartasanak leallftasa gyartSsi

kapacitast szabadft fel. A c6g a szemelyisza-

m(t6g6p-vonal fels<5bb tagjaira koncentral, de

folytatja a szoftver 6s periferia gyartas6t a

junior szcim£ra.

K6perny6- Suly

m6ret (kg)

(sorxoszlop)

Mem6ria
(byte)

Ara
(US dollar)

Tandy 100 8x40 1,8 8 K 399

Data General/One 25x80 4,5 128 K 2895

Grid Compass II
512 K

7995

Model 1139 25x128 4.5 + 512 K

Texas Instruments Pro-bite 25x80 4.8 256 K 995

HP Portable 16x80 3,9 272 K 2995

Zenith Pal 16x80 3,5 32 K

Sharp PC-5000 8x80 4.4 128 K 1695

Epson Geneva/PX-8 8x80 1.8 64 K 995

A Kozalkalmazottak Szakszervezetenek Bu-

dapest! Bizottsaga gazdag programu junialist

rendezettjunius elsejen a N6pstadion 6s Int6z-

m6nyei terulet6n. A szfnes sport- 6s kulturalis

programok mellett szamos mas sz6rakoztat6

6rdekess6g varta a latogatokat. Volt hadi-

technikai 6s h<5l6gballon-bemutat6. motoros

s6rkanyrepul6s 6s fgy tovabb. E specials

programok kozott kapott helyet a ..Komputer-

kuckd" is, ami nem mas, mint a SZAMALK
Szakszervezeti Bizottsaga altal szervezett

mikroszamft6g6pes jat6k es vet6lked6 musor.

A SZAMALK (Szamftastechnika-Alkalma-

zasi V6llalat) n6gy nagy satrat allltott fel.

Az els6. ugynevezett inform£ci6s s6torban

a vallalat szolgaltatasait propag6l6 kiadva-

nyok. sz6r6lapok 6s szbbeli taj6koztatas mel-

lett a SZAMALK kiadasaban megjelent

kdnyvek voltak beszerezhetflk. A masodik

satorban sz6rakoztat6 6s vallalatismerteto"

vide6programokat vetitettek. A harmadik 6s

negyedik sator szolgalt a mar emlftett

szamlt6g6pes jat6kok szamara. Kicsik 6s

nagyok egyar£nt jStszhattak a Commodore
64 tfpusu szamit6g6p j£t6kprogramjaival

6s 6sszem6rhett6k tudasukat BASIC-prog-

ramoz6sban 6ppugy, mint a sz£mftas-

technikai tesztk6rd6sekre adand6 helyes

valaszok tekinteteben.

A gyflztesek 6rt6kes dijakat is nyerhettek.

Ezzel a n6vvel nyitott a KSH SZUV ugyf6l-

szolgalati irodat Budapesten a Lenin koruton.

Az irodaban bemutatjak mindazokat a mikro-

szamlt6g6peket. amelyekre a SZUV teljes ko-

ru szolgaMtat6st tud nyujtani. Az irod6ban

megvasarolhatbk szamft6g6p-programok. ku-

I6nf6le adathordozbk 6s szakkdnyvek.

A Personal Computing mcirciusi szSma osz-

szefogla!6t kozol az aktataska m6retu. fo-

lyad6kkristalyos k6perny<5ju szem6lyi szSmf-

t6g6pekr<5l.

Stockholm egyik 6l3lmiszerboltjaban egy

nagysz^m(t6g6ppel osszekotott f6z6si ta-

nacsad6 terminalt uzemeltetnek. A „vajon

mit f<5zzek?" k6rdesen toprengo" vasarlb

otletlistat. majd kivalaszt6s ut6n r6szletes

elk6sz(t6si leirast 6s a hozz^val6kra vonatkoz6

t6teles vas6rl6si listat kap a g6pt<5l 6s a

bev6sarlast helyben meg is teheti.

Az Egyesult Allamok 1984-ben 1,1 milliard

dollar 6rt6ku deficittel z6rt a szamftastech-

nikai alkatr6sz-kereskedelem terulet6n a

japan relacibban.

Mfg az Egyesult Allamok 1 milliard dollar

6rt6ku integr6lt aramkort adott el Jap6nban,

addig Japan 2.1 milliard dollar 6rt6ku

alkatr6szt adott el az Egyesult Allamokban.

A MOS mem6ri^k terulet6n az amerikai

gy6rt6k kbzul egyedul a MOSTEK er<5sftette

piaci pozici6jat. Az 1984-es rangsorban elsfi

a Hitachi 6s masodik a NEC.

A New York-i Plasztikus Fotogr6fiai Studi6-

ban szami't6g6pes szobork6szft6 szolgalta-

t6st vezettek be. A megrendelonek mmdossze

k6t masodpercig kell modellt ulnie 6s ezalatt

a szoborfarag6-g6p f6nysugarakkal letapo-

gatja. majd a haromdimenzids informacibkat

felvev6berendez6sek kddolt filmszalagra rog-

zitik. A rogzftett 6s visszaolvasott informS-

cidk segits6g6vel vez6relt szamft6g6p a

„farag6" berendez6ssel el(5szdr egy viasz-

szobrot k6szfttet. majd egy korben forg6.

husz k6ssel mukod<5 szerkezet elv6gzi a

finomftasokat az alkotason. Ezutan a k6sz

6s 6lethu szoborr6l kulonf6le anyagb6l. tet-

sz6s szerinti masolat k6szfthet(5 a megrendelo

kivansaga szerint.
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Magyarorsz^gon viszonylag olcs6 cirSnak koszonhet6en

az egyik legelterjedtebb szamft6gep a maga kateg6ri6j6ban

a ZX81. A grafika javftcisa a HRG-program megjelen£s6ig

szinte csak 3lom volt. Ez a program azonban csak a

PLOT-funkci6t tette jobbS, j3t6kok programozSsahoz
gyakorlatilag haszn^lhatatlan. Az orszSgban m3r tobb
nagyfelbont^su program is tal6lhat6 (pi.: FORTY NINER),
ahol a programoz6k megoldott^k a Spectrumhoz hasonl6

karakterdefinfci6t.

Cikkemben ket h6napig tart6 munk^m eredm6ny6t sze-

retn6m bemutatni.

Hogyan lehet karaktert csinalni?

1. HardverbovitSssel
Statikus RAM-okat Spftunk be a ZX81-be 6s egy mini-

mcilis szoftverrel (kb. 20 byte) idetelepftjuk a karakter-

genercitort. Ez a m6dszer k6nyes, hcizilag nehezen 6rhet6 el.

2. Szoftver segits6gevel

R^kenyszen'tjuk az SCL-chipet (Sinclair Computer Logic)

egy tobb mint 6 K-s k6pmem6ria kezel6sere. Ez a me-
m6ria 192 k6pernyosorb6l, egyenk£nt 32 .,karakter"-bol

all. [Ez 192 (32 + 1) byte-ot jelent, +1 a sorvegjelz6 byte.]

Az interrupt-regiszter 6rtekenek alh't£saval a ROM mcis-

mcis teruleteit .,nevezhetjiik ki" karaktergeneratornak.

AlapSllapotban 1
= 1 EH, ami azt jelenti, hogy a karak-

tergenercitor az 1 E00H ci'men kezd6dik. Hogy ez mi6rt

fontos szcimunkra?

A vide6mem6ria b^rmelyik byte-jcit a kuls6 hardver csak

indirekt m6don, az l-regiszteren keresztul tudja megjele-

niteni. A megjelenit6s a kovetkezo m6don tort6nik:

A hardver byte-onk6nt vegigolvassa a kepmembricit.

Ha olyan byte-ot tal£l, amelynek 6. bitje egyes, azt sor-

v6gjelz6 karakternek tekinti. (Ez6rt nagyon fontos, hogy
a k<§pmem6ria byte-jainak 6. bitje nulla legyen, a sorveg-

karaktert, C9H kiv6ve!) Legyen a vide6mem6ria egyik

megjelenithet6 byte-ja N, az l-regiszter tartalma X.

A hardver veszi az X^256 +N#8 cfmen Iev6 byte-ot,

N 7. bitj6t figyelmen kfvul hagyva. Ha N 7. bitje egyes, az

el6z6 byte inverz£t, azaz 1 -es komplemenset veszi. A byte

egyes 6rt6ku bitjei megjelemt6sekor fekete pont kerul a

k6pernyo megfelel6 pontjcira.

Mivel a ROM-ban egy 512 byte-os lapon minden 8.

byte lehet karakter, ez£rt 64 byte+az inverzeik, azaz 1 28 byte

lehet egyszerre karakter. Mivel 8 bittel 2 6=256 byte

k£pezhet6, ez6rt teljesen szabadon. bitt6rk6pszeruen nem
kezelhetjuk a k6perny6t.

(Megjegyzes: Iegt6k6letesebb m6dszer a hardver 6s

A szer

hogs

keszi°
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s 7 ~ ftver egyuttes alkalmazasa, de pusztan a szoftver
g

r^joldas is meroben uj taviatokat nyithat.)

Hogyan erheto el BASIC-b&l a ..Hires" Grafika?

A nagygrafika rnegval6si'tasahoz szukseg van egy kb.

1/4 Kbyte-os g6pi k6du rutincsomagra, amely csak az ^~
alapfunkci6kat val6s(tja meg, de mivel ez BASIC-b6l Jl

elerheto, igen k^nyelmesen alkalmazhat6, egyetlen gond _L

a sebesseg lehet. Az .ADVENTURE GAME" tipusu J_
jatekprogramokat teljesen g6pi k6dban c^lszeru megirni. _K_

Mivel a ZX81 -tulajdonosok szuk r6tege ismeri csak az _L
assembler programozSst, ez£rt el6szor a ,,HRG-KARAK- Jl
TER" nevu seg^dprogramomat ismertetem: _N_

A program egyetlen ,,REM"-sort tartalmaz, ami magaban _0_

rejti a kezeteshez szuksSges 6 rutint. A program befrasa: jp_

Az els6 sorba egy REM utasitast 6s utana 230 „Z" karak- _Q

tert irunk. A program tobbi soraba beirjuk a ,,zen6s ZX81" _R_

cfmu cikkben szerepl6 assembly programot belov6 BASIC- _S_

rutint (lasd BIT-LET 1983. dec), majd ezt futtatva beirjuk J_

az „AS LISTA 1"-t. Ha ez kesz, POKE 16510,0 utasitassal
_y_

kitorolhetetlenn6 tesszuk a „REM"-sort. Kitoroljuk a tobbi
_y_

BASIC-sort es kimentjuk a programot. Kipr6balaskor, ^
vagy ma> a beiras elStt a POKE 16389,103 6s NEW
utasitasokkal helyet biztosi'tunk a „nagy k6perny6" sza- ^
mara. Z



Az altalunk

tartalmazza.
1. CLS - A nagy k6perny6 torlSse / RAND USR 16516

A programban miel6tt a nagykepre kapcsoln£nk, felt6t-

lenul meg kell hivnunk ezt a rutint. A rutin egyutta! alkalmas

a nagyk<§p adott karakterrel val6 feltoltSsere is. A rutin

meghiv^sa el6tt a 16540 cimre kell a kiVcint karaktert el-

vinni, majd a CLS-t hivni. Ezut^n ne felejtsuk el a 1 6540-es

cimre az eredeti 6n6k6t, 1 1 -et visszafrni

!

2. HRG - Nagy k<§pre kapcsoISs / RAND USR 16519

A rutint meghivva a 6 kbyte-os k6perny6 kerul kijelzesre.

(Ezt meg kell eloznie a CLS-nek!)

3. NOR - Normal k<§pre kapcsoISs / RAND USR 16522

A rutin visszaSllftja a normal kijelzesi uzemm6dot.

4. INV - Inverz k6p / RAND USR 16525

A nagy k6p „szmeit" fordftja.

5. REG - l-regiszter dllftdsa / K RAND USR 16528
A rutin a 16538 cfmen Iev6 byte-ot az I regiszterbe teszi,

gyakorlatilag a karaktergenerator kezd6cim£nek be^llitasa-

ra szolgSI.

6. PRI - karakter kiir^sa a nagy k6perny6re / RAND USR
16531
5 cfmen keresztul vezerelheto:

16534 : A karakter nagysaga;

Y koordin^ja (0-31);

X koordinatSja (0-191);

Karakterk6d (0-63);

Inverz-flag (p£ratlan szcim eset6n a karakter

inverzet adja)

A program haszn^latakor frjunk a 2. sorba egy DIM
X$ (N*K) alaku utasft^st N az Altalunk hasznSIt karak-

terek szama, K a hosszuk. A PRI - rutin az X$ tomb PEEK

(16537) SPEEK (16534) elem<§t6l PEEK (16534) byte-ot

[r ki a kiv£lasztott koordincit3ra, egymas alci.

T6rk6pezziik fel a ROM-ot!
A programoz£shoz szuks^gunk lesz egy alapprogramra

(HRG-KARAKTER) 6s egy karaktergenerStorra (XS tomb).

Milyen karakterk^pek rejlenek a ROM -ban? Ebben segit

a „KARAKTERKUTAT6-PR0GRAM". Megadjuk az I

regiszter tartalm^t 6s a program egyenkent kii'rja az egyes

ZX karakterekhez tartoz6 megjelenftesi kepet felnagyitva.

(gy felt6rk6pezhetjuk a ROM egesz terulet6t, es mindig a

Iegmegfelel6bbet v£laszthatjuk ki.

A program beir^sa az eloz6hoz hasonl6 m6don tortenik,

csak most az els<5 ,,REM"-sorba 84 db ,,Z"-t irunk. es az

,,AS.LISTA 2."-t „l6juk" fgy be. Ezut^n befrjuk a karakter-

kutat6 tobbi sorSt 6s kimentjuk a programot.

...£S a g6pi kod ?...

Bizony. ez a k6t BASIC-program csak a logikai, illetve

kev6s mozgSst ig£nyl6 j3t6kok programoz^s^hoz nyujt
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16535
16536
16537
16539

kell6 segi'tseget Hosszabb gepi k6du program segits^ge-

vel mar tobb dolgot sikerult elernem:

• standard karaktergenerator
|

• karakterek mozgat^sa, villogtat£sa

• al-sprite kezeles

• sz&mok kh'ratcisa

Ezek a programok meghaladhatjak az 1 K-s, s6t a 2 K-s

mereteket is. BASIC-ben nagyon bonyolult dolog befrni

6ket. Azok viszont, akik rendelkeznek valamilyen assembler-

forditoval sok mindent csinalhatnak. £n mSr tobb jcit6k-

programot k^szi'tettem igy, s ha erdekli a tisztelt programo-

z6t3rsakat az ezekben haszn^lt rutinokbol szivesen kozlok

nehanyat legkozelebb.

Vegiil n6hany j6 tanacs:
• Betoltes el6tt ne hagyjuk ki; POKE 16388.0; POKE

16389 , 103 ; NEW!
• A HRG el6tt mindig hfvjuk meg a CLS-t!

• Ugyeljunk, ha POKE-kal Irunk a nagykepre! (kezd6-

cime: 6700H = 26368; ir&s x, y koordin^t^ra; POKE
26368 + 33 *x+y, N)

• Ne felejtkezzunk el az X$ tomb dimenzion^l^is^r6l

!

• Az I regisztert ne frjuk &\ a RAM-ba!
• A PRI-rutinnSI ne adjunk meg illeg£lis cimeket!

• Ha az I regisztert Stirjuk (HRG-n^l l
= 0CH), gondos-

kodjunk a CLS-rutinban a 1 6540-es ci'met egy „ures"

karakterre 3tfrni

!

Kiv£nok \6 kutatSst 6s programoz^st a ZX81 -en.

///. Novtk istv&n di^k, Berze Nagy JSnos Gimn^zium



Ujsaghirdet^sek vegyes rovataban ta-

telkoztunk el6szor Fekete L L£szl6

pv6vel. aki szami't6geppel kidolgozott

L^ci^lis tot6kulcsait ajSnlotta. Majd

kesobb egy riportcikkben olvashat-

tunk r6la. Olyannyira felkeltette 6r-

deklodesunket, hogy elhat^roztuk, fel-

keressuk 6s bemutatjuk a BIT-LET

olvas6inak.

Fekete L. L3szl6 tfz £ve rendszeres

szenved£lyes tot6z6. Eleinte SHami

tot6kulcsokkal jStszott. Majd ugy v6l-

te. hogy ezek a kulcsok nem az igaziak,

6s elhat£rozta, maga is megpr6bal-

kozik tot6kulcsok kdszitesevel. Csi-

nalt is j6 neh£ny permutaci6s, veze-

teses kulcsot. A kulcsok- j6k voltak.

de az ailamiakhoz hasonl6an igen

dr^gak. Ekkor egy uj otlete segitsSge-

vel sikerult olyan kulcsokat szerkesz-

teni, amellyel 50-60 sz^zal^kkal csok-

kenhetett a befizetesi osszeg. Az otlet

l£nyege - amit Fekete maxolasnak

nevezett el - hogy az ugyancsak

permut^ci6s kulcsrendszerben maxi-

m^lta az egym£s utSni tatelatok sza-

t > Ezt megtehette. mivel az egym^s
ettani sorozatos talSlatoknak kicsi a

valoszmusege. Viszont (gy jelentosen

csokkent a befizetesi osszeg. Ekkor

mSr masodallasban hivatalos tot6-

kulcskeszit6kent dolgozott a Tanacs

enged£ly6vel es a Sportfogadasi es

Lott6igazgat6sag tudomasulvetel£vel.

Azut^n egy szep napon kapott aj^n-

dekba egy Commodore 64 ti'pusu

szamftbgepet. Mivel sem a progra-

mozcishoz, sem az ajSnd^kba kapott

g£phez nem £rtett, beiratkozott 6s el-

vegezte a B^nki DonM Muszaki F6-

iskola sz£mlt6gep-programoz6i, felso-

foku tanfolyamSt. A szSmitbgep meg-
jelen<§se az £let£ben uj fordulatot

hozott munk^jciban is.

A g6p alkalmaz^sba vetele uj dimen-

zi6kat nyitott meg. Ujabb, sok-sok

sz^mit^st ig<§nyl6 kulcsotleteit a Com-
modore, vagy talan ,,Totodore 64"-

gyel m3r konnyebben meg lehetett

val6si'tani. Az uj kulcsok ir^nt meg-
novekedett erdekl6d£s viszont arra

k£sztette. hogy a mcisodcillast a sza-

badfoglalkozSsu tot6kulcs-szerkeszt6i

st£tusra cserelje fel. A sz£mit6g6ppel

keszi'tett kulcsok befizetes/es£ly ara-

nya tovabb javult. PeldSul egy tizen-

h^rom k£teselyes variScib az uj kulcs-

csal tfzszer kevesebbe kerul, mint

a ,,hivatalossal".

Fekete jelenleg mintegy harminc
- Basic nyelven [ft - sajSt fejlesztesu.

tot6kulcskeszit6 programmal rendel-

kezik. Most is k<§szul egy uj kulcs.

Commodore gepe naponta kb. tfz 6r3n

£t dolgozik legujabb kulcsszisztemS-

jSn. melyben tippelni csak annyiban

kell majd. hogy a fogad6 megsaccolja

az 1-esek, 2 esek, X-ek egymashoz
viszonyitott ar^nyait. A tobbi a kulcson

6s a szerencs6n mulik. Ezt az uj

szisztem^t minden eddigin£l hat£ko-

nyabbnak tartja szerz6je.

Megk<§rtuk Fekete L. Ldszl6t, mutassa

be egyik kulcskeszft6 programj£t ol-

vas6inknak. Ez el6l azonban - £rtheto

okokb6l - elz3rk6zott. Keszitett vi-

szont a BIT- LET r<§sz£re egy (itt

ISthatb) ugynevezett tippel6 progra-

mot, ami szinten jelent6sen novelheti

a nyeresi es£lyt. A program 3ltal fel-

tett k<§rd£sekre adandb Vcilaszok min-

den heten megtal£lhat6k a Sport-

fogadas ci'mu lap aktu£lis sz£m3ban.

A ..mag£nv£lem£ny"-re adott saj^t

tipp. mintegy husz sz^zal^kban van

befolyassal a gep ^Ital vegul kitrt tipp

alakulasara. Egy^bk^nt a 640, 650.

660 sorokban a P-hez hozzaadott

ertek v^ltoztat^s^val a „mag^nvele-

meny" hatSsa novelheto vagy csok-

kentheto. Kisebb ^talakft^ssal e prog-

ram futtathatb peld^ul a ZX81 vagy

ZX Spectrum mikrogepeken is.

Fekete L. Laszl6 elmondta, hogy a koz-

readott program egy egyszeru meg-
old^s. de sz^mit az olvas6k fantazia-

jara. aktk otleteikkel kieg^szitve tovabb

novelhetik a tippel6s es£lyess<§get.

E program egy^bk^nt egy darab kol-

lekti'v szelv^nyen megj^tszhat6 tipp-

sort ad. A befizetesi osszeg mindig

m£s, mivel az adott hetre keszitett

tippek fuggv^nyeben v£ltozik.

Vegezetul minden tot6z6 olvas6nknak

j6 tippel6st kfvinunk 6s felhfvjuk

figyelmuket arra. hogyha a program-

mal kapcsolatban b^rmilyen probl^-

majuk. megkonzultaland6 otletuk van.

lev^lben megkereshetik Fekete

L L^szl6t. (1361 Budapest, Pf. 25.).

aki szivesen ^ll rendelkez^sukre.
- cs -

Program a kdvetkezd oldalon
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POSTA
Ket kerdes Polgar Endre (Bp., Columbus u.

52/a) olvasonk levelebol:

,,Lassan egy eve mar, hogy van egy ZX81-
em. Mostanaban a gepi kodot 6s a szamito-
gep mukode'set tanulom es felmerult n6-
hany kerdes, amelyek megvalaszolas£ra
Ondket ke'rem.

1. Mi e'rte/muk van az alabbi kddoknak ?
- Id a.a : (d b.b. Id c.c
- and a
- sub a
Szamomra e'rtefmet/ennek tunnek. bar az
u to Isot felfoghatjuk ugy is. mint egy
7 byte-os utasitast, amely 0~t toIt az akku-
mu/atorba.
2. O/vastam. hogy a memoriabovitd leti/tja^L

a beIso 1 K-s RAM-ot, es vannak olyan bdwO
vitok is, amelyek a ROM masodik 8 K-jat
fe/szabadit/ak, es szabadon felhaszna/ha-
tova teszik. Az en bdvitom nyugatne'met,
es tudomasom szerint i/yet nem csinal, de
erdekelne, hogy meg lehet-e oldani az
1 K e's/vagy a 8 K hasznalatat uto/agP'
Va/asz:
1. A sub a utasitas ertelmet On is megfej-
tette, igaz erre a ce/ra inkabb az xov a utasi-

tast szoktak hasznalni. Az and a: ov az
utasitasok a f/ag-eket allitjak be az akku-
mulator tartalmatol fuggoen. Akkor alkal-

mazzuk oket, ha pi. egy Id-vel betoltott
adatot szeretnenk megvizsga/ni. PI.

:

Id a. (hi)

and a
Jv z....

Az Id a.d ; Id b,b stb. utasitasoknak tenyleg
nem sok ertelmuk van
2. Az 1 K es 8 K hasznalata megoldhatd.
Erre valo a BUSZ. ROMCS es RAMCS
vona/a, ami a gep be/sejeben a kovetkezd-
kGppen n6z ki:

A ket ellenallas lehetdve teszi. hogy a

ROMCS es RAMCS vona/ra egy kulso
cimdekoder jeleit kapcsoljuk. es igy a

be/so ROM es RAM az altalunk kiva/asztott

cimtartomanyba kerulhet. A gyari 16 K-s
bdvitdkben a RAMCS es a +5V kdzbtt egy
rovidzar van, ez a be/so 1 K-s RAM-ot le-

ti/t/a. A rovidzar megszuntetese utan ne"-

hany o/csd a/katresz segitsegevel megold-
hatd, hogy gepunk 17 kbyte-os legyen".
A tobbi kerdesere levelben valaszo/unk.

Csillag Peter

10 print "rawBOBiw" dim mum
20 PRINT TftBt.?'''*™******************''
30 PRINT TRBOr* *"

40 PRINT TRB<9>"* TIPPELO PROGRAM *"

50 PRINT TRBW* *"

66 PRINT TRB<^> ,, ***********•t•*********
, '

70 PRINT : PRINT : PRINT
80 PRINT TflBWHR MEHET, NVUMJ MEG EGV GUMBOT

"

90 GET E$ : IF Ef="" THEN 90
100 PR I NT "3"

105 PRINT TRBWHRNV MERKOZESRE K I VAN TIPPELNI"
10?" PRINT TRBC 2) "£####jfc#$##$###$#####$#$#fc^^^$^

"

108 INPUT Q
109 PRINT"!!"
110 FOR Z=l TO Q
120 P=0
130 PRINT TABWHZ OTTHON JBTSZO CSRPRT :

"

140 print rm(,?> mvim^
150 PRINT TRBCrr'HELVEZESE "

; INPUT R

160 PRINT TRBC/VGOLRRRNV KULONBSEOE " J
: INPUT B

170 PRINT TRBC 7) "EDDIGI GVOZELMEI INPUT C

180 PRINT Tfi&t?) "EDDIGI DONTETLENEI n
* ; INPUT I

190 PRINT TRB<7> "EDDIGI VERESEGE I
r#

* INPUT J

200 PRINT "IT
210 PRINT TRBWRZ IDEGENBEN JRTSZO CSRPRT : "

220 PRINT TAB < 6V *##*#***####J|i####**##***#*#**# "

230 PRINT TflB<.6>"HELVEZES£ "; INPUT D

240 PRINT TAB (6)"GOLRRRNV KULONBSEGE ";: INPUT E

250 PRINT TRB<6> "EDDIGI GVOZELMEI "; -INPUT F

260 PRINT TRBC6) "EDDIGI DONTETLENEI "

;

: INPUT M

270 PRINT TRBC6) "EDDIGI VERESEGE I
"; -INPUT N

280 PR I NT" 3"

290 PRINT TRBC6.VR KET CSRPRT EGVMRS ELLEN ELERT ?

"

300 PRINT TRB (4)" #f

"

310 PRINT TRB ( 4 ) " GVOZELME
M
/ : INPUT G

320 PRINT TRB C4> M DONTETLENE "j - INPUT K

330 PRINT TRB C 4 >
" VERESEGE I ";: INPUT L

340 PRINT "3"

350 PRINT TRBC 13) "MRGRNVELEMENV :

"

360 PRINT TRBClir'******^**^^***"
370 PRINT TRBO

1

) "FIXET KEREK !
"; : INPUT H$

380 IF R>0 AND R<11 THEN P=P+20
390 IF R>10 THEN F=P+10
400 IF B>«0 THEN P-P+20
410 IF B<0 THEN P=«P-10

420 I-F OF THEN P-P+20
430 IF C*F THEN P-P+10
440 IF C<F THEN P=P-8
450 IF I>M THEN P=P+20
460 IF I=M THEN P*P+5
470 IF KM THEN P=P-6
480 IF J>N THEN P=P-25
490 IF J=N THEN P=P+1
500 IF J<N THEN P-P+19
510 IF D>0 RND D<11 THEN P*P-23
520 IF D>10 THEN P=P+23
530 IF E>»0 THEN P«P-16
540 IF E<0 THEN P=P+4
550 IF G>K THEN P=P+6
560 IF G*K THEN P»P+2
570 IF G<K THEN P=P-14
580 IF G>L THEN P=P+1
590 IF G*L THEN P*P-10
600 IF G<L THEN P*P~28
610 IF K>L THEN P=P+3
620 IF K~L THEN P-P+l
630 IF K<L THEN P=P~3
640 IF HS="1" THEN P=P+38
650 IF H*="X" THEN P=P+10
660 IF H*="2" THEN P=P-38
670 IF PO10 RND P>-80 THEN U**"X2"
680 IF PC-79 THEN W*="2"
690 IF P>15 AND P<80 THEN W$="1X"
700 IF POll RND PCI THEN W$=" 1X2"

710 IF P>0 AND P<16 THEN W*="12"
720 IF P>79 THEN W*="l"
725 PRINT "3"

730 print tabc3>"R";z;".tipp "
; w$ : Wf «:z>=w$

731 PRINT PRINT : PRINT : PRINT : PRINT : PRINT : PRINT

733 PRINT TRBC3) "HR MEHET.NVOMJ MEG EGV GOMBOT"
734 GET E$ : IF Et="" THEN 734
735 PRINT "3"

740 NEXT Z
750 INPUT"KER NVOMT RTRST " j N$
760 IF N*0"I" THEN PRINT "VISZLRT !

" : END
770 OPEN 1,4
780 FOR 1=1 TO Q
790 PR1NT#1, I; ". TIPp: "jWfCD
795 PRINTi;". TIPP- ";Mf<I>
800 NEXT I

810 CLOSE 1

320 END
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Mint korcibban igertuk. most visszat6runk erre

az izgalmas feladatra, mely a paJyazat soran

a legnehezebbnek bizonyult. Sok szakkor nem 6rtette

f yeg a feladat I6nyeg6t: itt nem csillogb-villogo-

^>ilingel(5 j^tekprogramokat Vcirtunk, hanem komoly.

hasznalhato dolgokat. Tobbekben felmerult a k6rd6s:

na jo, de mire lehet egy ilyen programot haszncilm?

$<5t. lehet-e egy£ltalan valamire hasznalni egy ilyen

„jatek"-nak tun<5 valanmt? A valasz: igen, lehet.

Mibta megjelentek az els<5 szamft6g6pek,

persze 6ri4si fejl<5d6s volt az eszkozok szfnvonalaban,

kapacitcisaban, gyorsasag6ban. De ezzel p6rhuzamosan

ugyanilyen fejl6d6s ment v6gbe a szoftverk6szft6s

6s a sz£mit6g6pek alkalmazSsa ter6n. Hoi vagyunk

ma> attbl, hogy a szamft6g6peket csak 6sszead£sra,

szorzasra haszn6ljak? Hcila az utdbbi n6h6ny 6vben

egyre novekvo" publicit£snak. ma m6r minden 6rdek-

I6d6 legalSbb korvonalakban fei tudja m6rni. hogy

mi mindenre j6 egy sz£mft6g6p. Ezzel szemben

ugy 6rezzuk, eleg kev6s sz6 esik a szimul^ci6r6l.

a szam(t6g£p-felhasznai£s r6g6ta egyik Iegjelent6sebb

terulet6r<5l (jelent6s6ge a folyamatiranyft6s6val

m6rhet<5 ossze). Pedig ez nemcsak fontos, hanem
nagyon izgalmas terulete is a sz£mft£stechnikcinak -

6pp ez6rt elGnyosnek I6tszik a di£kok egy r6sz6nek az

6rdekl6d6s6t ez ir^nyba terelgetni (mondjuk

a j£t6kprogramok fel<5l). £ppen ez volt palySzatunk

( 6 6s m£sodik feladatSnak a c6lja.

ifli mindenre haszn£lj£k a szimulcici6t? Term6szetesen

olyan sok mindenre. hogy felsorolni k6ptelens6g.

M6g b<5vebb azoknak a dolgoknak a halmaza.

ahol lehetne hasznalni a szimul£ci(5t. Hiszen v6gs6

soron azt mondhatjuk, hogy minden ..komolyabb"

uj term6k gya>t3s6t meg kellene el6znie egy szimulei-

ci6s vizsg6latnak. Hogy az micsoda? N6zzuk meg
nehSny p6ld3n. Amikor egy fogaskereket terveznek

egy adott g6pbe, 3ltal3ban a mechanika 6s a mate-

matika segits6g6vel ki tudj^k sz6molni. hogy milyen

er6k hatnak ra\ s meg tudj6k ugy tervezni, hogy

minden ilyen varhat6 hat^st kibt'rjon. Azonban mindig

tort6nhetnek va>atlan dolgok. beszorulhat valami

k6t fogasker6k koz6 - s akkor reccs. Bizonyos

g6pekn6l (pi. kozleked6s. daruk) ez m6r igen komoly

probl6m6t okozhat. Azonban a vil£gon gya>tanak

a fogaskerekekn6l osszehasonlfthatatlanul bonyolul-

tabb dolgokat is, ahol m6r a varhatb hatcisokat sem
lehet mindig kisz£molni. S persze legtobb helyen

fel kell k6szulm a v6letlenekre is, gondoljunk pi.

az atomreaktorokra, ahol egy olyan v6letlen, amire

el6re nem sz^mftottak, amit el<5re nem v6dtek ki.

6ri6si katasztr6f3val v6gz<5dhet! Itt I6p be a dologba

0

a szimulacib. amit legegyszerubben ugy fogalmaz-

hatunk meg. hogy a val6s3g tobb6-kev6sbe pontos

modellez6se. A „tobbe-kev6sb6"-t nem lehet pontosan

megfogalmazni, de vilagos egyr6szt az, hogy teljesen

pontos modellt semmir6l sem tudunk k6sziteni.

masreszt az is. hogy a szukseges pontossag annak is

fuggv6nye, hogy mit akarunk modellezni, s milyen

mform^ci6kat akarunk a modellbol nyerni. P6ldciul.

ha egy repul6g6p szarnyai 6s teste korul kialakulb

l6gorv6nyekre vagyunk kfvancsiak, akkor felesleges

a motorj£t az utols6 alkatr6szig lemodellezni. el6g tudni

a motor legfontosabb param6tereit (teljesitm6ny.

max. fordulatsz^m stb.). masr6szt eg6sz pontosan

le kell irnunk a g6p kuls6 felulet6t. s \6\ kell

ismernunk a l6gmozg6s tbrv6nyszerus6geit.

Ha mindezeket „beadtuk" a szam(tog6pnek,

kezdSdhet a szimulcicio. A g6p ..szimulalhat" szelet,

v6letlenszeru l6gnyom6st, madarakat stb. -

a I6nyeg, hogy kozben ..figyelje", hogy mi

tort6nik a repul6g6ppel, milyen I6g6rv6nyek

keletkeznek, s ezeknek milyen hatSsa van.

A v6g6n a g6p ,.6rt6keli" a tervezett repul<5g6p-

testet (tobb szempontb6l is), s tobb ilyen 6rt6kel6s

felhaszn£ias2val a tervez(5k tok6letesfthetik, tobb

megoldcis kozul v^laszthatnak stb. Tobben azt

mondhatj6k: hiszen ott van a sz6lcsatorna ! Csak-

hogy egy sz6lcsatorna igen kolts6ges dolog. s abba

ma> csak e/kSszii/t repul6g6ptestet tehetnek!

RSadSsul vannak olyan dolgok is, melyekhez nines

sz6lcsatorna, s csak 6lesben, ember6let(-ek)

vesz6lyeztet6s6vel lehet kipr6b^lni. Nyilv£n nem
lehet repul6g6pet ugy 6pfteni, hogy csin^lnak

egy nagyj6b6l j6 tervet, fel6pitik a g6pet. s ha

a berepul6 pil6ta nem zuhan le vele, akkor

gyartanak tobbet is. (Ugyanis mi van. ha egym6s

ut^n tfz rossz lesz? Vagy aka> egy is?)

Persze az ilyen ir^nyu szimul6ci6s programok

rettenetesen bonyolultak. Mi a szimulciciti

sz^mtalan terulete koziil egy m^sikat szemeltunk ki

feladatainkhoz. Manaps6g rengeteg olyan

eszkozt gyartanak. mely tartalmaz egy vagy tobb

kisebb c6lprocesszort. Ezeket a processzorokat is

gondosan meg kell tervezni. hogy majd az eszkozbe

be6pitve a gyakorlatban j6l meg6llj^k a helyuket.

Ehhez ^Ital^ban nem el6g el<5re jbl ^tgondolni.

hogy mit kell tudni az illet6 processzornak.

az ,.6t" tartalmaz6 eszkoz konnyen kerulhet

olyan helyzetbe. amit kihagytak a sz^mit6sb6l.

Erre nagyon j<5 p6lda a lift. ez6rt is ezt

v6lasztottuk 2. (nehezebb) feladatunknak.

Nem tudjuk, Magyarorsz^gon hogyan tervezik meg
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1 CLS
5 PRINT- KAPCSOLJ 32 KARAKTERES MOOBA !

*

6 PRINT : PRINT : PRINT" HA MEGTORTENT .NYOMD MEG AZ '
I ' -T 1

7 IFPEEK< 14338) 02THEN7
18 CLS:PRINT' LIFT SZ IMULAC 10" : D I MB (3,3)
28 PRINT: PRINT "BILLENTYUZETROL AKAROD I RANYITA-
23 PRINT-NI A L1FTET.VAGY VELETLENSZERUEN"
26 PRINT" JOJJENEK AZ UTASOK< B/V> 7*

38 IFPEEK( 14348)»64THENP*l :G0T098
48 IFPEEK< 14337) 04THEN38
38 P«2:F0RI*1T03
48 FORJ=1T05
78 READK:B( 1 , J)-K:NEXTJ.

I

88 DATA49,58,51 ,52,53,81 ,87,69,82,-1 ,-l ,83,68,78 f*|

98 DIML<4) ,L><5,3) , I <5) ,G<3> ,S<5)
188 CLS:PRINT"A LIFT GOMBJAI UTI CELOK" : PRINT

1 18 F0RI-5T01STEP-1 : PRINTUSING" < . EMELET" jl ;

128 IFI OITHENPRINTiPRINTjPRINT
138 NEXT

I

148 F0RI=15374T016334STEP64:P0KEI ,191 : POKE I 7, 191 tNEXT

I

158 AS=STRlNGt<8. 191 ) :BS=CHRS< 191 ) :C*=8S*" "BS:DS
=BS+ BS :b»=DS+* " + DS :H- 1

168 F0RI=1T05:V( I , 8 ) » 1 6469- 1 92»I j G< I )=V< I , 8 ) - 1 1 :NEXTI

178 PRINT9846.AS; : PR INT39 1 8 , BS ; : PRINT3974 , AS

;

188 RAN0OM:F0RI-lT04iL< I >»-16:NEXTI :L<8>-8
198 TS=INKEYS
288 0NPG0SUB898 , 1 1 68
218 0NPG0T0278 ,228
228 F0RI-1T05
238 I F I ( I ) < >8THENR=2
248 NEXTI
258 IFRO2THEN280
268 R=8
278 IFCOHTHEN368
288 1F< I(H)AND1)-1THENI(8>=1ELSEI<9)—

1

298 G0T0458
388 F0RI-1T05: IF< I < I )AND1 )-lTHENC*I
318 NEXTI
328 I FC OHTHEN368
338 F0RI=5T01STEP-1 : I FI < I >=2THENC-I
348 NEXT I

358 IFOHTHEN288
368 I (8)"SGN<H-C)
378 G0SUB998
388 IF< 1 .5-1 <8)/2ANDI <H>) OBTHEN458
398 IFCOHTHEN379
488 IFI <8)«1THENJ»1ELSEJ=5
418 FORI-HTOJSTEP-I <8) : IFI < I )<>8THENC=I
428 NEXTI
438 IFCOHTHEN378
448 I(8)=-I<8)
458 X«l 188-1 92*H:PRINT3X, " "

;

468 1=1 sY-S<H)
478 IFP=2THEN1438
488 I FL < 8 ) =4THENF0RJ" 1 T01 88 : NEXT J : G0T0558
498 IFV(H, I >»I (8) >H»I <8>THEN548
588 L(8)-L(8)*l :S(H)*S(H)-i
518 J«I rO<OV<H,I>-!<8>*ABS<C-V<H,l>>>/2
528 IFLtJ) >8THENJ»J*1 :G0T0528
538 L < J > "V < H , I > :V<H,I )=8 : POKEU< H , 8 > I «2 , 32 : POKPJ< H , 8 > ,L

< J)*48:F0RK=1T0188 :NEXTK s POKELX H , 8 > , 32 1 POKEV< H , 8 ) -1 ,L< J>

48 J FORK" 1 TO 188 :NEXTK s POKEV< H , 8 ) -1 , 32 : POKEVC H , 8) - 6* J , L<

J)*48
548 I FI <YTHENI=I 1 :G0T0488
'558 IF<Y=S<H> )0R(S(H)«8)THEN598
568 IFV<H, 1 )*8THENA=1 : I FV< H , 2) -8THENB-3ELSEB-2ELSE

I

FV< H

. 3) -8THEN638ELSEA-2 : B-3
378 V<H,A>-LKH,B) : V< H , B)-8 : POKEV< H . 8 ) 2*A ,L>< H . A) +48 : POK
EV(H,8)*2«B,32
588 IF<V(H,2>=8)AND<V<H,3> <>8 ) THENA-2 : B-3 : G0T0578
598 1 <H>«8 « IFS(H)*8THEN638
688 FORI-lTOS(H)
618 I <H)»< I <H)ORl .5-SGN<H-L»<H, I > >/2>
628 NEXTI
638 PRINT3X,0Sj
648 F0RI-1T0L<8>
658 IFL( I )=-16THENI»I+l :G0T0658
668 P0KEG< L< I ) ) . 42 : NEXT I

678 G0SUB998
688 I FPEEK< G(H) )«=42THEN798
698 1F< 1 .5-1 < 8 >/ 2ANDI < H) ) < > 8THEN458ELSE678
788 POKEG<H) ,32
718 X=1188-192*H:PRINT3X," ";

728 F0RI-4T01STEP-1
738 IF<L(I>OH)0R<L(I )«-l 6)THEN768
748 P0KEU<H,9W*I ,32sP0KEV<H,8)-l , H+48 s FORJ= 1 T01 98 :NEX

TJ 5 POKEV<H,8)-l ,32:P0KEV<H,8> , H* 48 : F0RJ«1 T01 88 :NEXTJ j PO
KELKH,8) ,32

758 L( I )*-l6:L<8)-L<9)-l
768 NEXT I

778 ONPG0T0798 , 788
788 I FL< 8)»8ANDS< H>=8THENPR1NT3X ,DS

;

798 IFC 1 .3-1 <8)/2ANDHH) > 09THEN468
888 I FC <> HTHEN888
818 IFK8)*ITHENJ=1ELSEJ*5
328 FORI-HTOJSTEP-I -'8) : IFI < I ><>8THENC=I
338 NEXTI
848 IFCOHTHEN888

a liftek processzorait. De azt tapasztaljuk. hogy

ezt jobban is lehetne csinalni. Hogyan? Hat igy.

Meg kell kerni n<§hany diakot. hogy frjanak egy

Iift-szimul3ci6s programot. Term^szetesen elfitte

el kell nekik magyarazni. hogy mit kell tudnia

a programnak:

# a lift mukodesi algoritmusa legyen kulon

rutinban, hogy konnyen Iecserelhet6 legyen

# a lift mozgasa es a varakoz6k \6\ meg-

figyelhet<5ek legyenek.

• mukodjon billentyuzetr6l is. es veletlenszeruen

is. mSgpedig ugy. hogy a ..veletlenszerus^p

parametereit szabalyozni lehess J
• a program maga is vegezzen Srtekelest.

pi. szamolja az atlagos varakozasi id6t

stb.. stb. Ezek utan mar nem kell a kigondolt

processzort egybfll belerakni egy lift-tipusba. tobb

ezret legyartani belole. s ha sok reklamacio erkezett

a liftek mukbdesevel kapcsolatban. csak akkor

terveztetni ujat. Nem! A tervezett algoritmust

be lehet epiteni a programba. kiprobalni.

a felmerul6 hibakat kijavitam. tobb iranyba

ki'serletezni, s a legjobban bevalt algoritmust

epiteni bele a liftbe!

Sajnos. a mi kiirasunk nem volt ilyen

egyertelmuen celiranyos. s fgy. bar sok \6

otlet volt a programokban, megis sokan szem el<5!

tevesztettek pi. a j6 megfigyelhet6s<§get,

ami nelkul a program lehet j6 jatek.

de hasznalni esetleg keptelensdg. A masodik

fordul6t ertekel<5 szamunkban lefrtuk az ertSkelesi

szempontokat. Ezek alapjSn a kaposvari

Munkacsy Mihaly Gimnazium szakkorenek

programjat talaltuk a legjobbnak

(annak ellendre. hogy ..kivitelben" akadtak

profibb munkak is. a f6 szempontokr \
ez felelt meg legjobbarr^-

A lift otemeletes hazban mukodik, 4 szemelyes

6s egy emeleten egyszerre csak maximum

harman varhatnak ra. Az abrazolas f^l k6perny6re

(32 karakteres m6dra) k^szult.

I. A veletlenszeruen generalt utasok altal

vezerelt liftnel az utasokat v^gig egy szam

jelk^pezi. m^gpedig annak az emeletnek a sorszama,

ahova menni akamak.

A foldszintet nem ^brazoltuk. hogy ne kelljen

a 0-val is utast abrazolni, ami zavar6 lehet.

A liftbe csak azok szallnak be, akiknek

az utirSnyuk a lift ir^ny^val megegyezik.

Ha a lift uresen mozog egy hfv6 fel6,

es utkbzben ellenkez6 iranyba k6sziil(5k vannak,

a legtavolabbihoz megy el6szor, igy nem kell

f ez^rt az ember^rt k6s<5bb visszamenni,

ezaltal id<5t takan't meg.

A liftben az utasok altal megnyomott

gombokrol a lift mellett balra a csillagok

informalnak (azt a gombot nyomtSk meg.

ahol csillag ISthatd)).

II. Ha billentyuzetr6l iranyitjuk az embereket

(vagyis a liftet). a mukodesi elv I6nyeg6ben

azonos. csak n6hany kulonbs^g van.

A varakoz6 embereket ,.L" vagy „F" betu

abrazolja annak megfeleloen, hogy lefele.
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858 1 <8>=-l <8> : IF< 1 .5-1 <8>/2ANDKH> > 08THEN458ELSE I ( 6 >m
0:GOTO300
860 PRINT9X.D*:
878 FORI=1TO50:NEXTI
88e 1FL(0>=0THEN370ElSE670
398 K=l
98 8 M«RN0< 3) : K=t- * 1

918 1 FS<.M>»3THENI FK=l 0THENRETURNELSE909
920 N=RND< 5> : I FN=MTHEN920
938 S<M>=S<M)*1
948 IFN<MTHENI (M>»I (M)0R1
958 1FN>MTHENI <M)=I <M)0R2
968 Y(tf ,S(M) >=N:POKEVCM,0>«2»S<M> ,N*48
978 IFI (0)=0THENOM
989 RETURN
998 X=l 192-l92«H*64#I (0)

1888 FQR1=IT03:PRINT3X-128,C*; : PR1NT3X -64 , A* ; :PRINT3X.B

f\ ! PRINT 3X* 64, A* ;

I 18 IFIC8)--1THENPRINT3XM28,C«;
^J28 F0RJ=ST04:P0KEt5368+X*J*i , L< J > 48 :NEXT

J

1838 ONPGOTOi 086 , 1040
1848 F0RK=1T058
1858 GOSUB1 168
1868 NEXTK
1878 GOT01128
1888 I FRND< 15) >5THENR*200 : GOTOl I 88
1898 GOSU8898
1188 FORD=MOTOR
1118 NEXTD
1128 X=X*64*I(0>
1138 NEXT

I

1148 H=H-I (8)
1 1 50 RETURN
1168 T*= I NKEY* : I FT*= "

" THENRETURN
1170 D=ASC(T*>
1180 FORM-IT03
1190 P0RN=1T05
1200 IFD=B<M,N)THEN1230
1218 NEXTN.M
1228 RETURN
1238 ONMGOTOl 248 , 1338 , 1388
1248 I FL( 8

)

e 8THENRETURN
1258 E-VAL(T»>
1268 IFSGM(H-E) <> I ( 8 >THENRETURN
1278 N=l
1288 IFL(M)»6ORL<M>=12THEN1310
3298 I FM<L( 8 ) THENM*M+ 1 : GOTOl 288
1388 RETURN
1318 L(M>=E:POKEV(H,0)-6*M,E*48
1328 RETURN
1338 IFS<N)»3THENRETURN
1348 S(N)=SCN)+1 : I <N)»I <N>0R2
1358 y(N, S<N) >«6:POKEV<N,0>*2*S<N> ,6

1368 IFI (8J-8THENC-N
g~ 78 RETURN
\ .68 IFS(N)=3THENRETURN
^^98 S(N)«S<N)*1 : 1 <N)«I <N>ORl

1488 V<N,S(N> >«12:POKEV(N,0>*2»S(N) ,12
1418 IFI <8>*8THENC=N
1428 RETURN
1438 IFL<8)=4THENF0RJ=1T0188 : NEXT J : GOTOl 498
1448 IF<V<H, I )-8>*I (8X8THEN1490
1458 L<0>-L<0>*1 »S(H)-S(H)-1
1460 J=l
1478 IFL< JX>-16THENJ»J*1 : GOTOl 478
1488 L< J)=V<H, I > tVCH.l >=8 :P0KEV<H,8)+1*2,32jP0KEV<H,8> .

L<J) |FORK=1TO100 : NEXTK :POKEV<H,0> , 32 i POKEV< H , 0 ) -1 ,L< J)

I

PORK- 1 TOl 00 :NEXTK i POKEV< H,0) -1 ,32: POKEV < H,0) -6* J,L (J)

1490 I FI <YTHENI=I 1 : GOTOl 438
1588 IFY=S<H)0RS(H)=8THEN1548
1510 IFV<H. 1 )-0THENA*=l : I FV( H , 2)=0THENB=3ELSEB*2ELSE I FU< H

,

3)=0THENl 540ELSEA=2 s B=3

1528 V<H,A>-V<H,B> : V< H , B>«8 : POKEV< H , 8 ) +A«2 ,V< H , A) :POKEV(H,
8)*2*B,32
1538 IFV<H.2)=0ANDV(H,3> < >0THENA=2 : B=3 : GOTOl 520
1540 KH)*0: IFS(H)»0THEN1580
1558 FORI-ITOS(H)
1568 IFU(H, I >«6THENI (H)-I (H)OR?ELSEI (H) = HH)ORI
1578 NEXT I

1588 FORI-lTOL<8>
1598 IFL< I >-60RL< I >-12THENR»l
1600 NEXT

I

1610 IFR-0THEN1690
1620 R-0
1630 GOSUB1160
1640 IFStH)"0THEN1580
1650 IF<V(H,S(H))-8)»I (0X0THEN1580
1660 I-S(H)
1670 GCTO1430
1680 GOTOl 580
1690 PRINT3X.D«j
1700 FORI-1TOL(0)
1710 IFL( I )«-16THENI*I 1 i GOTOl 710
1720 C-<C*L<I)-I(0)»ABS(C-L< I > ) )/2
1730 POKEG(L< I )) ,42
1740 NEXT I

1758 G0TQ678

vagy felfele kiv^nnak menni (ezt a gombot is

nyomjcik meg a szinteken). A „Le" hfvo-

gomboknak a billentyuzeten rendre az ,.S".

,,D", ,.F", ,,G" gombok felelnek meg

a 2., 3.. 4.. 5. emeleten. A ..Fel" gomboknak

rendre a ..Q", ,.W". ,.E", „R" billentyuk

felelnek meg az 1.. 2., 3.. 4. emeleteken.

A lift gombjai a billentyuzeten is ugyanazok:

..1". „2". ..3". ,.4". ..5".

Besza'lla's ut^n a lift csak akkor megy tova'bb,

ha a beszSllt utasok (balr6l jobbra) sorban

megnyomt^k. hogy hova kiv^nnak menni.

ekkor az utic6loknak megfele!6en szSmok jelolik

az embereket. A tovSbbiakban a program

k6t resze ugyanazt az £br£t mutatja.

Egy szeps6ghib£ja van a programnak: ha I. m6db6l

a II -be akarunk Stterni, akkor csak ugy lehet.

ha le^lh'tjuk a program futas£t es ujra indi'tjuk.

S most n6ha"ny szot az els<3 feladatr6l.

Egy zsebszamo!6g6p megtervez6se sokban hasonlft

egy lift megtervezesdhez. Nem ele'g azt megcsin£lni.

hogy a g£p pontosan 6s \6\ sz^moljon. fel kell

keszulm a felhasznalhatb bcirmilyen

(vdletien vagy akaratos) billentyunyoma's

sorozatara, s arra sz6pen. logikusan kell reag£lni.

Ennek tervez6s6hez szinten j6l haszn£lhat6

a szimulSciti, aki meglrta az els6 feladat

programjcit, rogton le is tesztelheti ,.g6peY\

eldontheti. venne-e ilyen zsebsza* mol6g6pet.

s ha nem, akkor mit javftana rajta.

V6gul felsoroljuk m6g a szimul^ci6 egy-k6t

terulete"t. remove, hogy sok dia'k kap kedvet

a sz£mft6g6pnek erne roppant izgalmas

felhasznSISsi m6dj^hoz.

Egy processzornak nem ele'g a mukode'se't.

programja't megtervezni. pontosan meg kell

tervezni az eg6sz ^ramkort is. Bizony. a>amkorok

tervezese"n6l is haszna'lnak szimula"ci6t. s<5t erre

a c^lra kulon szimulScios nyelvek vannak

(pi. LOBSTER).

Szimul£ci6 \6\ alkalmazhat6 a kozleked^s

tervez6s6ben is, pi. zoldhulia'm-terveze'sne'l.

Ezeken kivu' j6 felhaszna"la"si teruletek m6"g

a biolbgia. k^mia s a fizika. ahol a kolcson-

hat^sokat meghata>oz6 szab^lyszeruse"gek

viszonylag egyszeruek, a testek ered<5 mozg^sa

m^gis sokszor el<5re kisz^mfthatatlan

(I. h^rom-test probl^ma).

Egyelfire ennyit a szimu!5ci6r6l - de szfvesen

fogadunk b^rkit^l ezzel kapcsolatos cikket.

velem^nyt. (S persze azt is. ha valaki lefrna"

a BIT-LET sz£ma>a, hogyjelenleg hogyan

tervezik MagyarorszSgon a lifteket?)

V6gul n6ha*ny aj^nlott konyv:

• R^nyi Alfred: Val6szfnus6'gsza'mita's

• Ja*vor-Benk6: Diszkret rendszerek

szimulSci6ja

Nievergelt-Farrar: Matematikai probl^ma'k

megoldcisainak sz^mft6g6pes mbdszerei

• SIMULA, CSL, GPSS, SIMSCRIPT,

LOBSTER szimula*ci6s nyelvek lefrasai.

Klrd/y Zo/tdn
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szakk0r6knek>

Lebegdpontos aritmetika a Spectrumon III.

A BIT-LET 16. es 17. szSmSban elkezdtuk a Spectrum lebeg<5pontos

aritmetikajanak ismerteteset. Ezek alapj^n mar eleg sok mindent meg

lehet oldani, azonban sok dolgot egyszerusfteni lehet. ha ismerjuk a

tovabbi lehetbsegeket. Lattuk, hogy a kalkulatorstackbe milyen mbdo-

kon lehet betolteni szamertekeket. (Csak emlekeztetbul: lehetbseg van

a BASIC programbbl. valamint a Z80 regisztereibbl ide szSmokat

tolteni.) Felmerulhet azonban az az igeny. hogy ha egy hosszabb sza-

mit^s soran egy-egy elbre meghatarozhato (konstans) erteket kellene

a stackba betolteni, ne kelljen a kalkulator uzembbl kilepni. a szamot

a regiszterekbbl betolteni. majd visszalepni. Termeszetesen. van erre is

lehetbseg. A kbdsorozatban elhelyezett 34H k6d ugyanis eppen azt

jelzi, hogy a kovetkezb nehSny byte nem vezerlbkbd, hanem egy, a

stack tetejere toltendb szamot hata>oz meg. A kbvetkezbkben lei'rjuk,

hogy egy-egy szamhoz hogyan lehet meghatSrozni a lefrandb byte-ok

erteket: (Mindehhez termeszetesen tisztSban kell lennunk a sz£m-

abrazolSssal (I. BIT-LET 16. szSm).

1. Elballftjuk a kfvSnt szSm 5 byte-os alakjat.

2. Ha a legutolso byte erteke 00H. akkor azt elhagyjuk.

3. Ha az utolsb byte-ot elhagytuk, 6s az (gy maradt utols6 byte is

00H. azt is elhagyhatjuk. Ezt a lepest meg egyszer megtehetjuk.

(Az 5 byte-os alak els<5 ket byte-j^t egyaltalan nem hagyhatjuk el!

)

4. Az 5 byte-os alak elsb byte-jabbl kivonunk 50H-t.

5. A 4. lepesben kapott eredmenytbl fuggben ket uton haladhatunk

tovSbb:

6A (Ha a kapott eredmeny byte elsd ket bitje 00. 6s a tobbi kozott

van 1-es)

Az el<5bb kapott ertekhez hozzaadunk egy szamot a kovetkezbk

szerint:

• OOH-t adunk. ha a 5 byte-bbl 3-at elhagyhattunk

• 40H-t adunk. ha az 5 byte-bbl 2-t hagytunk el

• 80H-t adunk. ha az 5 byte-bbl 1 -et hagytunk el

• COH-t adunk. ha mind az 5 byte megmaradt

7A A 6A lepesben kapott szamot lei'rjuk a 34H kbd utan. majd azokat

a byte-okat, amelyek a 5 byte-os alak utolsb 4 byte-jabbl megmarad-

tak.

6B (Ha a 4. le'pe'sben kapott eredmeny elsd k£t bitje nem 00. vagy

az osszes tobbi 0.)

A 34H kbd utan lei'rjuk a kovetkezb szamok valamelyiket:

• 00H, ha az 5 byte-bbl 3-at elhagytunk

• 40H. ha az 5 byte-bbl 2-t hagytunk el

• 80H, ha az 5 byte-bbl 1 -et hagytunk el

• COH. ha mind az 5 byte megmaradt

7B Ezutan leirjuk a 4 lepesben kapott eredmenyt. majd azokat a byte-

okat. amelyek az 5 byte-os alak utolsb 4 byte-jabbl megmaradtak.

Lathatb, hogy a B esetben egy kulon byte kellett az exponens meg-

adasara, rmg az A esetben ezt egybe tudtuk vonni a mantissza byte-ok

darabszamanak megadasaval. Kis munka utan kiderulhet. hogy a

Ha erted.

akkor mar elavult!

Bitton posztulatuma

a naprakeszen korszeru

B esetre a ,.kis egeszeknel" (ahol az utolsb byte mindig elhagyhatb).

valamint a 65535-n4l nagyobb es 1 .42.10- 14 -nel kisebb szamok

eseteben kerul sor.

Az itt lefrtak talan tul bonyolultan hangzanak. de a kbvetkezbkben

nehany peldan keresztul remelhetbleg sikerul megmutatni, hogy ez

a valbsSgban sokkal egyszerubb. A szamok 5 byte-os alakjSnak meg-

hatarozasSt nem reszletezziik, de olvasbinknak javasoljuk, hogy

gyakorl6sk6ppen ellenbrizzek azokat!

/. p&da: 0.1

1 5 byte-os alak: 7DH 4CH CCH CCH CDH
2, 3 Egyetlen byte-ot sem hagyhatunk el

4 7DH-50H = 2DH
5 Az A £gon mehetunk tov£bb

6A Mind az 5 byte megmaradt. (gy 2DH+C0H=EDH
7A A 34H kbd ut^n a kovetkezb byte-okat kell megadnunk: EDH
4CH CCH CCH CDH

2. p&da: 0.09375
1 5 byte-os alak: 7DH 40H 00H 00H 00H
2, 3 Az utolsb 3 byte elhagyhatb

4 7DH-50H = 2DH
5 Az A cigon mehetunk tov^bb

6A Mivel 3 byte-ot elhagytunk. a 2DH.-hoz OOH-t kell adni

7A A 34H kbd ut3n megadandb byte-ok: 2DH 40H

3. pMda: 4096 (..kis egesz")

1 5 byte-os alak: 00H 00H 00H 10H 00H
(figyeljuk meg a harmadik es negyedik byte elhelyezkedeset!)

2 Az utolsb byte elhagyhatb »
3 A kozepsb byte nem hagyhatb el, mert az utolsb elbtti byte nem

00H
4 00H-50H = B0H
5 Az eredmeny elsb bitje 1 -es. igy a B agon folytathatjuk.

6B, 7B A 34H utan a kovetkezb byte-okat kell megadni:

80H BOH 00H 00H 10H
A sorozat tovabbi reszeiben olyan. ujabb kbdokrbl lesz szb. amelyek

helyes hasznalatahoz mindezeket. valamint a 280 utasi'tasait legalabbis

ibl erteni kell.

Halts* Ptter

elektronikarol.



A PROGRAM RENDELTETtSE

A PROPOS-16 a PROPER-16 pro-

fesszion6lis szemelyi sz6mft6gepek
programk6nyvt6r6nak FO VONALAT

I iegalapoz6 operacibs rendszer.

Sjptimcilisan otvozi a ,. UNIX-like"
es a DOS tfpusu rendszerek szolg^l-

tat^sait.

Egyar6nt kiel6giti a tipikus - nem
szcimft6stechnikus - felhaszn6l6k k6-

nyelmes keze!6s ir6nti, valamint az

igenyes szakemberek vSltozatos szol-

gSltataskorre vonatkoz6 ig6nyeit.

A PROPOS-16 f6 6sszetev6i:

PROBIO

PRODOS

PROCOM
PROSYS

fizikai szintu er6for-

ras-kezel6s

logikai szintu ero-

forr6s-kezel6s

keze!6i interface

szervizprogram gyuj-

tem6ny.

A szervizprogramok - amelyeknek az

alapv£ltozatban kb. hcirom tucat 6n3ll6

parancskent hasznalhat6 funkciojuk
van - kore ,.gyari" 6s saj6t programok-
kal is b6vithet6.

F6 jellemzdk

A kulonboz6 PROPER-16 modellek
egys6ges kiszolg^lcisa.

Kompatibilit^s a DOSnfpusu rend-

szerekkel, valamint a PROPOS-16
kor6bbi kiad6saival.

Az aktiicilis k6vetelm6nyek szerinti

konfigur2lhat6s3g, be6llfthat6

uzemviteli jellemz6k, a hardver
konfigur6ci6nak, ill. a szoftver osz-

szet6telnek megfelelfi ki6pithet<5s6g.

Alap uzemm6d (egyidejuleg egyet-

len feladat 6s egyetlen felhaszn6l6

kiszolg6l6sa).

Opcion6lis uzemm6d (a PROMOS
opci6val val6 kiegeszlt6ssel egy-

idejuleg maximum nyolc feladat,

ill. felhaszn6l6 kiszolg3l6sa).

A konkret igenyekhez alkalmazkod6
billentyuzet-defini£lcisi Iehet6s6g.

Flexibilis h6tt6rt£r kezel6s (gyakor-

latilag tetsz6leges hajl6kony-, ill.

merevlemezes egysegek t6moga-
tcisa; virtues Iemezkezel6s).

K6nyelmes 6s hat6kony kezeloi

interface (menuvez6relt, HELP in-

form^ci6val t6mogatott, a felhasz-

nal6 6ltal is bovithet6 parancs

6rtelmez6).

UNIX-like parancsfeldolgozas: I/O

citircmyi'that6s£g, parancslancolas.

egys6ges param6terkezel6s.

Hat6kony adatv6delmi. adatbizton-

sSgi szolg^ltatcisok: ellenorzott hoz-

z6fer6s, ment6si, ill. vissza6llitcisi

alrendszer, allom£nyok vcrttozas6-

nak adminisztr6lasa.

A nagykapacitasu lemeztarak ha-

tekony kezel6s6t biztosit6 fastruk-

tur^ju konyvt6rkezeles.

Mas tipusu - pi. CP/M kompa-
tibilis - allomanyok konvertalas&nak

biztoslt6sa (export, import).

Kezeles

A PROPOS-16 (V.3.0) oper6ci6s

rendszer egyszeruen kezelheto. A fel-

haszn6l6knak hierarchikusan szerve-

zett menuk formajaban kmcilja fel

a valaszthat6 parancsokat.

A parancsok haszn6lat3t. ill. parame-
terez6set nem ismer6k HELP infor-

m6ci6t kerhetnek, amelyb6l megis-

merhetik az egyes parancsok 6s pa-

rancs-csoportok funkci6j6t, n6h6ny
p6ld6val illusztr6lva.

Az elhagyott param6terekre a parancs-

vegrehajt6 programok r6k6rdeznek.

A PROPOS-16 oper£ci6s rendszer

uzenetei 6s hibajelz6sei magyar nyel-

vuek, de mas nyelvu vciltozatok is

egyszeruen el66lh'that6k.

Tobbszintu k£zikonyv-sorozat

A PROPOS-16 (V.3.0) oper6ci6s

rendszer haszn6lat^t hSromkotetes ke-

zikonyv-sorozat segiti.

Elso kotete - Alapismeretek - a sza-

mi't^stechnikciban j^ratlan, kezdo fel-

haszn6l6knak ismerteti a PROPER-16
szcimft6gepek 6s az oper6ci6s rend-

szer mukodtetesenek alapjait.

A masodik kotet Keze/Ssi utmutatd.

amely a teljes parancsk6szlet es a

rendszer uzeneteit tartalmazza. Sza-

mos pelda 6s 6sszefoglal6 t6bl^zatok

segftik a meg6rt6st.

A harmadik kotet - Programozdknak -

a PROPOS-16 fel6pi'tes6t 6s muko-
d6set irja le. Ebben megtal6lhat6 a

programbbl hivhat6 PROPOS rutinok

r6szletes ismertetese is.

Lemezkeze/6 parancsok

A parancsok e csoportja a lemez eg6-

sz6n fejti ki hatasSt:

uj hajl6kony lemez kezdeti meg-
form6l^sa (FORMAT)
lemezazonosit6 cimke Iek6rdez6se

(VOL)
hajlekony lemez teljes tartalmanak

6tmasolSsa (DISKCOPY)
file-ok mentese egy Iemezr6l egy
masik lemezre (BACKUP)
az elmentett file-ok visszatoltese

(RESTORE)
a lemez parametereinek knrat£sa,

elveszett" teruletek feltar6sa

(STAT)
hibSs file-ok visszanyerese, javi'tasa

(RECOVER)

Konyvtarkezelo parancsok

A fastruktur6ba szervezett konyvtarak

egyikevel dolgoznak az alcibbi paran-

csok:

egy konyvtar tartalmanak kiiratasa

(DIR)
a konyvtarak kapcsolatrendszere-

nek megjelem't6se (FSYS)
uj alkonyvt6r l6trehoz6sa (MKDIR
vagy MD)
aktu6lis konyvt6r kijelolese (CHDIR
vagy CD)
alkonyvt6r megszuntet6se (RMDIR
vagy RD)
keres6si utak kijelolese (PATH).

File-kezeld parancsok

Bin^ris 6s szovegfile-ok feldolgoz^s^-

hoz nyujt segits6get a szervizprogra-

mok e nagy csoportja:

S7A M ITASTECHNIKAI MfLLEKLET- JUNIUS



proper -g*

Fejlesztd: SZKI
SzamitAstechnikai Koordin&cids Inte'zet

1015 Budapest
Don&ti u. 35-45.

Telefon: 260-000

szovegfile tartalmanak kiiratasa

(TYPE)
kiiratas laponkent (MORE)
szovegfile kinyomtatSsa (PRINT)
file-ok masolasa 6s/vagy egyesitese

(COPY)
file nevSnek megv^ltoztat^sa (RE-

NAME)
file tdrl6se (DEL)
file-ok osszehasonli'tasa byte-on-

k6nt (CMP)
szovegfile-ok osszehasonli'tasa so-

ronk6nt (COMM)
szovegfile sorainak, szavainak, ill.

karaktereinek leszamlal^sa

(COUNT)
adott karaktersorozat elofordulasai-

nak megkeres6se egy szovegfile-

ban (FIND)
szovegfile rendez6se (SORT)
hexadecim^lis file-kiirat£s (HD)
programfile £talaki'tasa EXE form^-

tumr6l COM formara (CONVEXE)
file-attributumok megv^ltoztat^sa

(CHMOD)
file-konverzi6 mas operacibs rend-

szerek - PROPOS-8, CP/M -

fe!6l, ill. fete (IMP).

Konfigurdld parancsok

A rendszer mukod6set befoly^solhat-

juk a kovetkezb parancsokkal:

a k6perny6 es a nyomtat6 uzem-
mbdjanak beaTlitSsa (MODE)
m^gneslemez-muveletek 6tircinyi-

tSsa m^sik meghajtbra (ASSIGN)
standard be-, ill. kimen6 adatok

StiranyitSsa egy terminalra (CTTY)
PROPOS-16 rendszervaltozbk le-

k6rdez<§se, ill. beallftasa (SET)

a CONFIG.SYS konfigurScibs file

Iek6rdez6se, ill. mbdositasa (CON-
FIG)
a menu/help inform^cibs file mb-
dositasa (MENUSYS).

Batch parancsok

Gyakran ismetlbdb parancs-sorozato-

kat param6terezhet<5 batch file-okban

tcirolhatunk, amelyek a kovetkezb pa-

rancsokkal tehetbk hat6konyabb£:

k6perny<5 uzenetek letilt£sa vagy
enged6lyez6se (ECHO)
uzenetek kifr^sa a k6perny6re

(REM)

SZAMITASTECHNIKAI M E ILE KIET •
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uzenet kn'rasa 6s varakozas egy
billentyu lenyomasara (PAUSE)
elt6r6s a parancsok soros feldolgo-

zasatbl (GOTO)
egy parancs felt6telt6l fuggo vegre-

hajtasa (IF)

egy parancs ism6telt vegrehajtasa

(FOR)
param6terek eltolasa (SHIFT).

Nyelvi rendszerek

A PROPOS-16 szSmos magasszintu

nyelv hasznalatat t^mogatja:

BASIC (interpreter es forditb)

PASCAL
C
FORTRAN
COBOL
PL/1
FORTH

A BASIC elsajatitasat szamitbgepes

oktatbrendszer is segfti.

FelhasznSloi programcsomagok

A PROPOS-16 operacibs rendszerhez

kesz felhasznalbi programcsomagok

Rendel6si tnformAcio

vasarolhatbk a kbvetkezb feladatok

megoldasara:
adatgyujtes, -tarolas 6s -lekerdezes

szbvegfeldolgoz£s
grafikus alkalmazasok
statisztikai szcimitcisok ^

6s szcimos egyeb feladat.

Hardver kornyezet

A PROPOS-16 minden PROPER-16
modellen, vagy mSs IBM PC, -XT
vagy -AT kompatibilis szSmi'tbgepen

hasznalhatb. Lehet6v6 teszi az alSbbi

konfigur£cib kihasznSias^t:

maximum 1 Mbyte kozponti t£r

billentyuzet

fekete-feh6r vagy szines grafikus

k6perny6
cser6lheto (floppy) lemezes meg-
hajtbk

pa>huzamos illesztesu nyomtatbk
aszinkron adatdtviteli vonalak

gyors magneskazett£s egys6g

(streamer).

Az operacibs rendszer tovabbi hard-

ver- berendezesek kiszolgalasSra

egyszeruen bovithetb.

Termek (v^ltozat) Leiras

PROPOS-16 V.3.0

disztributfv rendszer

egy 80 saA/os lemez vagy ket 40 s^vos

(2 oldalas) vagy ha>om 40 sSvos

(1 oldalas)

PROPOS-16 V.3.0

dokumentacib
I. Alapismeretek

It Kezel6si utmutatb

III. Programozbknak

Egy k6szlet k<§zikonyv a term<§k r<§sz<§t k6pezi. tovabbi p^ldanyok kulon ren-

delhetfik.

I
-
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Ugy tQnik. szerkesztSsegank eddigi tegnagyobb
tevedAsa a VC 20. Hosszas unszolas utAn Alltunk
rA ugyanis, hogy egyAltalAn foglatkozzunk fa-

punkban ezzel a szerintiink mAr divatjamult
gAppel. AzutAn amikor vallatAsunk megjelent,
ofyan levAl- As cikkAradatot indftottunk el. ami-
tyenra mAg nem volt pAlda tortAnetunkben.
Egyetlen gAp - e Primo - aw, amety hasonld
mAretO As mennyisAgO hozzAszdiAst. AszrevAteft
vAltott. vAlt ki. Igy hAt huen szerkesztSsAgi jeh
szavunkhoz (A szerkeszto azSrt von... I. nem szAI-
lunk le mAg egy darabig a VC 20-r6l. Ezuttat csak
*qy kt's adalAkot 4s egy eldzd IrAshoz Arkezett

XzAszdIAst kozlunk, de kovetkezd szAmunktdl
sid sorozatban ismertetjuk a VC 20 g4pi kddu

programozAsAnak legfontosabb tudnivaldit.

Tiaztelt BIT-LET!

A Iegut6bbi szemban megjelent T6th Kornel altal
frt levelhez szeretnek hozzaszolni. Kb. fel eve
foglalkozom a Z80 programozasaval. Egyik bara-
tommal olvasva az ujsagot, tovabb folytattuk
Toth Kornel gondolatmenetet. s Ogy erezziik,
megalkottuk a szamara tokeietesnek tGnd pro-
cesszort.
1 . hogy ne legyen regiszterbftseg, ne legyen a pro-
cesszornak egy regisztere sem
2. teljesen folosleges olyan sok utasltas, legyen
csak egy, mondjuk a NOP, hogy ne legyen nehez
megjegyezni.
Ezekbol mar kovetkezik, hogy teljesen fol6aleges
az orajel. tap stb., s6t mage a processzor is;

ugysem csinal semmit.
Komolyra forditva a szdt: nagyon ketlem. hogy
jobb egy 6502-t programozni. mint a vacak
Z80-at. Ha fgy lenne, valoszinfl, hogy a 6502
terjedt volna jobban el, s nem a Z80.
Nehany apr6cska helyesbites:
1. az IY es IX regiszterparokat nemcsak 16 bitea-
kent lehet kezelni, holott egyetlen leirasban sem
ofvastam r6la. A DD24 utasltas pi. az IX regiszter
felso byte-jat. (Ez biztos.)
2. nem vagyok benne biztos, hogy a 6502 ossze
tudja fogni a 0. lap 2 byte-jet es mint regiszter-
parokat tudja kezelni 6ket.
Ha igy lenne. valoszinu, hogy nem lattam volna
sok 6602 programban a kovetkezS reszletet

:

INC elm 1 3 byte
BNE 2 byte
INCcim2 3 byte
Ha tudna regiszterparokat, vai6szinQ, hogy nem
pazarolnak a programozdk Igy a memdriat.
A Z80 processzorok az altalam eddig megismert

rendszerekben 2 MHz foldtti 6rajeilel dotgoznak.
szemben a 6502 1 MHz-evel. tgy meg a levelben
emiltett osszehasonlftas is gyorsabb.
Szerintem a t6mbos toltfiutaaitast sem a mem6-
riakezeles szegenysege miatt talattak ki. Valo-
szinObb. hogy a nagy mennyisegO adathalmaz
gyorsabb mozgatasa erdekeben alkottak. (£n
legalabbis csak erre hasznaltam.)
Egy Z80
LD BC, 700 3 byte
LD DE, 0 3 byte
LD HL, 3CF5 3 byte
LDIR 2 byte
programreszletet 11 byte-nal rfividebben 6502-
re meglrva meg nem lattam.
(Ha valaki mar megfrta, kerem. ktildje el nekem.)
A 6502 masodik indexregiszterenek (Y es nem J)

atnevezese valdszfnQleg sajt6hiba. (Sajnos igen
- A Szerk.)

PikAcs CAbor
(Levelenek tovabbi reszet a Posta rovatban ko-
zoljuk.)

Orulunk, hogy kadves olvasdnk humorAnAt volt,

amikor T6th KornAI IrAsAra reagAtt. EgyetArtunk
Onnel annyiban. hogy a VC 20. s mAg inkAbb
a 6502 processzor vAdetmAben 76th KornAI kicsr't

tAn elvetette a sulykot. Mi azonban tovAbbra is

ugy gondol/uk, hogy ez minden olvasdnknak
Joga, mint ahogy az erre va/6 reagAIAs akAr vitrio-

fos tollal is. Egy tAnyre folh/vjuk figyelmAt:
65-os sorozatu processzorokket tobb mikro-
szAm/t6g4p kAsziilt. mint 280-assal. SzokAsunk-
hoz hlven olvasoink vltAjAban megdrizzuk pArtat-
lansAgunkat. s j6 magyar szokAs szerint nem
fog/alunk AIIAst A levelAben szerep/6 tAnyekkel
kapcsolatban azonban megadtuk a lehetdsAget
T6th KornAInak. hogy vAlaszoljon.

Mivel a 6502 kepes MUVELETEKET vegezni
a memoria byte-jaival, mig a Z80 csak toltogetni
tudja (kiveve a BIT-mOveleteket), ez az, ami sze-
rintem egyszerOsiti annytra a programozas logi-
kai szervezeset, hogy elismeresemet kivivta.

A 6602 kepes osszeadni az Akkumutator es a
memdria byte-janak a tartalmat. kepes kivonni,
osszehasonlitani, forgatni. leptetni. tovabba
logikai mQveleteket kepes vegezni. Amely dol-
gokat a Z80 eseteben minden esetben a regiszte-
rekbe toltes et6zi meg. err6l ez alland6 toltd-
getesrdl Irtam, hogy ezeknel valdban egyazerQbb
dolog egy K0ZVETLEN kapcsolat a processzor
es a mem6ria kozott, ha mQveleteket kell vegezni.
A zer6lap mint regiszterpar Ogy kepes mOkodni,

'/

mint a Z80 HL regisztere, peldaul a Z80' ADC(HL)
utasitaaa megfelel a 6502 ADC(z)y utasltasnak,
s6t a 6502 indexkent tudja ehhez hasznalni
az Y regisztert is. A Z80 eseteben a HL-be kail

tolteni az akkumulatorhoz adando cimet.
a 6502 eseteben pedig a zer6tapra kell tolteni
a kivant cimet. S6t a 6502 nemcsak dsszeadashoz,
de tovabbi aritmetikai, logikai es hasonlitasi
mOveletekhez is tudja ugy hasznalni a zerdlapot.
mint a Z80 a HL-regisztert. Termeszetesen oru-
16k az ilyen ritka szep utasitasoknak, mint a
LDIR, vagy a BIT-mQveletek. De el kell azt is

ismerni. hogy a 6502 is tud olyat, amit a Z80
nem tud.

Udvozlettel : T6th KornAI

AdalAk a VC 20 gApi kddu programozAsAhoz
A VC 20-as gep MCS 6502-ea mikroprocesszora-
nak gepi k6du programozasa megegyezik a

6510-es processzor (C 64) programozasaval.
A ket mikrogep ROM-ja gyakorlatilag azonos,
de elhelyezese kulonbozo. A ket gepben nem
ugyanaz a VIA, illetve VIC chip tafalhat6, ezert
a ket gepen a kepernyfi, szln-. hang-. magn6- stb.

kezelese nem azonos.
A BASIC interpreter a C 64-ben SA000-
-SBFF-ig talalhet6, a VC 20-on ugyanez $2000-
val maoasabban (SCOOO-SDFFF-ig). A KERNAL
A C 64-ben $E00O-$FFF-ig talalhatd, ugyanez
a VC 20 eseteben, annyi kulonbseggel. hogy
az JE0O0-SE37A kozotti cimek a VC) 20-on
S0003-mal alacsonyabban talalhat6k. Ezen
intervallum foldtt (E37A-tdt) talalhatd rutinok
szinten azonos tipusuak es hatasOak (bar nehany
a VC 20 eseteben nines), de a rutinok a ket gep-
ben mas sorrendben heiyezkednek et es igy nem
azonosak a belepesi cimek.
A VC 20 eseten a S2000-S7FFF. S0400-OFFF.
ilietve SA000-SBFFF memoriareszek bfivit6s

szamara fenntartottak, a gep alapallapotban
ezeket a cimeket nem hasznalja. Fontos: 8 Kbyte
fdl6tti bdvites eseten a kepernydmem6ria at-

keriil S1000-t6l kezdodSen a szinmem6ria pedig
$9400 -tfil kezdfidden. A gep karaktergeneratora
kontrollregiszterei a $9000-5900 F kozott.
Gepi k6du programokat a BASIC terutet vegere
(vagy elejere) celszerQ elhelyezni, a BASIC teru-
let vegenek (elejenek) atallftasa uten. Tudoma-
som szerint a VC 20 gepi kodii programozasat
ismerteto k6nyv magyar nyelven eddig nem
kerult forgalomba, azonban hasznos lehet
dr. Ury Laszl6: Commodore 64 clmO kdnyve
es a C 64 Informacids kartya. Bacsur KAImAn
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.. ~..^Lr . Julius 23-6n jelen'k meg. de addig is

KOVetkeZO SZamUflK. mjnden h6ten az Otletben szamitastechnika

ZSAKBA-
MACSKA

Kerjuk levagni es a boritekra felragasztani >

Bekuldesi hatarido: julius 15.

BIT-LET-unk torteneteben m^sodszor fordul elo, hogy egy

palyazat indlt£sakor m6g nem tudjuk. hogy mi a verseny

tetje. azaz mi a nyeremSny. PSIySzatunk teh^t ismet zs^k-

bamacska n<§vre hallgat. Junius-julius-augusztus, azaz

h^rom h6nap harom BIT-LET-6ben kozlunk egy-egy

feladatot. s ezek legjobb megfejt6i kozt sorsoljuk majd ki

a nyeremenyt, amely m£lt6 lesz eddigi pSIyazataink dljai-

hoz.

Zsakbamacska nyer6nk ismet egyeni p^ly^zat, ami persze

nem jelenti azt, hogy kozossegek, kollektivSk ne vehetnenek

r6szt benne. Ami a feladatokat illeti, az eddigiekhez k^pest

kicsit stNust vSftunk. Rovatunk alapkoncepci6ja, hogy olyan

feladatokat tuzunk ki, melyek egyreszt logikai megfonto-

lasok, esetleg egy kis pr6b3lgat£s utSn megoldhat6k, m^s-

n§szt van valami kozuk a szSmitbgepekhez. Eddig foleg

j^tekelm^leti. kombinatorikai problem£kr6l volt sz6. Most,

az alapkoncepci6t megtartva. az elemi szSmelmelet es geo-

metria vizeire evezunk. Ennek szellemeben az els6 fela-

datunk:

Adott egy 7x7-es negyzet

1 Bizonyi'tsuk be. hogy ezt nem tudjuk lefedni 1-nel tobb

darab, kulonboz6 (egesz) oldalhosszusSgu negyzetteM

(Termeszetesen ugy 6rtve a lefedest. hogy a fed<5 negyze^T
nem I6ghatnak r3 egym£sra.)

2 Egy lefedest jobbnak mondunk egy m£sikn3l. ha mind-

ketto teljes lefedes, s az elsoben kevesebb 1 x1 -es negy-

zetet hasznSltunk tel. Adjuk meg a legjobb lefedeseket.

s bizonyftsuk be. hogy tenyleg nines n£luk jobb! (Itt terme-

szetesen mSr nem feltStel, hogy kulonboz6 oldalu n£gyze-

tek legyenek. de az igen, hogy oldaluk eg6sz szam legyen.)

Bakos Sandorral szeretnem kozolni (a Posta rovatba irt

levelehez). hogy ha van valami/yen 27XX tipusu EPROM-ja
6s a programban az ugrasok stb. m6r 6t vannak irva a meg-
fele/6 cimre. szivesen beegetem a programot (ingyen).

Keresem csak annyi. hogy a program eredetij6t lemasolhas-

sam. Ha keri, a bovitot is e/k6szitem (anyagArban, vagy ha
kuld anyagot. ingyen). Csupan az esetfeges postakoltseg meg-
t6riteset kerem. (Esetleg a programot is atirom.) Az 6get6sre

vonatkozo a/an/atom mindenkinek szol. aki szeretn6 EPROM-
ban megorokiteni valamely program/at. (EPROM-ot nem tu-

dok szerezni!) Eddig elk6szitett bovitesek. ha va/akit 6rdekel:
- QSAVE (SAVE-LOAD gyorsiro) programhoz /e/forma/6
- 8255 P/O-vaf fe!6pitett interface
- a fent emlitett EPROM-6get6
-8 bites AID
(mere's: 501sec).

Ha valakinek van ZX81 PASCAL forditoja (ket/em), k6rem
jelentkezzen, nagyon szeretn6m lemasolni.

Cserebe editor-assembler-monitor; FORTH-fordito; MERGE;
TOOLKIT; GRTOOLKIT stb. programot tudok felajanlani.

maso/asi eelokra tudom felajanlani a ZXFORTH n6met nyelvQ

nyomtatott 6s geppel-kezzel irott magyar nyelvQ leirast.

Maradok a BIT-LET olvasdja

Pikacs Gabor
Bp. 1085 Jozsef krt. 77-79.

Tisztelt szerkesztos6g !

Orommel olvastam a lapukban a bovitessel foglalkozo eivi

tdrekv6st. Amatorszinten foglalkozom az elektronikaval,

valamint van egy ZX81-em is. Komo/yan foglalkozom a H-RES
program EPROM-ba egetesevel. A meg£pites mdg kezdeti
stadiumban van ugyan, de segitsGgemet felajanlom a k6-

sobbiekben. Keszitettem egy modulbox panelt, mely bizto-

sitja a 16KRAM 2 db egy6b panel csatlakozasat az alapgep-
hez. A sorozatlegyartasa 2-4 het mulva esedekes, tehat azutan
tudn6k //yen panelokat adni. vagy cserelni az erdeklodokkel.

Elkeszult meg az EPROM-ot tartalmazo panel is. csak m6g nem
lett kiprobalva, az EPROM beegetese m6g nem megoldott

dolog. (Erre is sor kerul kb. 2-3 h6t mulva.) Termeszetesen

EPROM-panelt is szivesen ku/ddk az 6rdekl6d6knek.

Sa/nos nekem ninesen egyet/en jatekprogramom sem t ez6rt

a panelokert majd ilyen programokat szeretnGk k6rni. Ha
valaki elobbre jutott volna az EPROM-os panel 6pit6s6ben.

a szerzett tapasztalatokat szivesen atvennem

!

Szabo Zoltan
8000 Szekesfehervar. Ldvo/de ut 3. VIII 3

A Iev6! kezhez vetele es megjelenese ota mar el is telt

2-3 het, tehat varjuk az ujabb hireket!

Tisztelt szerkesztosdg !

Vasaroltam egy VZ 200-as Color Computert. Sajnos a doku-

mentacioja eleg hianyos. Csak olyan k6zikonyvem van hozz*.

amely a keszulek kezeleset ismerteti. Programozoi k6zikonyv.

memoriaterkep sajnos nines hozzd. Szeretnem felvenm a

kapcsolatot VZ 200-as tulajdonosokkal. Ktrem. akinek a g6p-

hez dokumentacio van a birtokaban. ku/dje el f6nym6sol£s

c&jabol.

Laszlofi Ferenc
5440 Kunszentmarton. Kilian ut F/20.

Tisztelt szerkesztosSg

!

Csak nehany hete veszem a lapot. de elegge megtetszett.

Van egy nagy keresem Onokhoz. K6rem. kuldjtk el cimemre

a budapesti mikroklubok list&j£t. Cimmel egyiitt. Rem&em
keresem te/jesitik. E/ore is koszonom

Getse Ferenc
1203 Budapest, Baross u. 3. I. em. 11.

Sajnos, a klubokr6l pontos nyilvantartast nem vezetiink, de

javasoljuk, hogy forduljon a Neumann Janos Szamitogep-

tudomanyi Tarsasaghoz (Bp. VI.. Bathori u. 16. Tel.: 329-349.

vagy 329-390.) Ok keszseggel adnak telvilagositast.
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